Gmina Miasto Chełmno
w imieniu której występuje:

Burmistrz Miasta Chełmna
ul. Dworcowa 1
86 200 Chełmno
Tel. (056) 677-17-29
Fax: (056) 677 - 17 - 74
Regon: 000523442
Powiat: chełmiński
Województwo: kujawsko – pomorskie

Osoba uprawniona
a) Józef Chmarzyński / Marek Maćkowski
b) godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu:
8:00 do 14:00 (od poniedziałku do piątku).
Informacje o przeprowadzeniu przetargu
Zamawiający ogłasza przetarg w trybie nieograniczonym
na
przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w latach 2009 - 2012 dla Projektu
pn. ,,Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – II etap”, współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2007 - 2013.
Nazwa i kod określona we Wspólnym Słowniku Zamówień - CPV:
22462000-6 - materiały reklamowe,
79822500-7 – usługi projektów graficznych,
79823000-9 – usługi drukowania i dostawy,
79952000-2 – usługi zakresie organizacji imprez,
79961100-9 – usługi fotografii reklamowej,
92111200-4 – produkcja filmów reklamowych, propagandowych i informacyjnych
taśm wideo,
92312130-1 – usługi świadczone przez zespoły rozrywkowe,
92360000-2 – usługi pirotechniczne

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
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Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Rodzaj zamówienia

- usługi
Termin realizacji zamówienia

Wymagany: od dnia podpisania umowy do 30.11.2012r.
Warunek złoŜenia oferty
Warunkiem złoŜenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium
w wysokości: 3.000 zł.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenia w (% )
cena ( koszt ) - 100 %
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
a) formularz wniosku moŜna odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego
nr lokalu - 16
b) za zaliczeniem pocztowym
c) cena formularza wniosku - 0 zł.

Wykluczenia
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2 i art.22
ust.1, spełniający następujące warunki:
- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,
- posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy,
- posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie,
- posiadają potencjał ekonomiczny, a takŜe pracowników zdolnych do wykonania zadania,
- spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert
a) miejsce składania:
w siedzibie zamawiającego – nr lokalu - 3
b) w terminie:
data: 2009.04.16.

godz: 10:30.

Miejsce i termin otwarcia ofert
a) miejsce otwarcia :
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w siedzibie zamawiającego - nr lokalu – 9
b) w terminie:
data: 2009.04.16

godz: 11:00

Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego na
składanie ofert.

Chełmno, dnia 25.03.2009r
................................................
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